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Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült :

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december
17-én 13,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Polgármesteri
Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak : Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Hegyi
Zoltán, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, Dr. Rigler Kálmán képviselők.
30 fő lakossági érdeklődő
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol maradt: Andocsné Lei Mónika képviselő
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a megjelenteket, a képviselő-testületet, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt és minden császártöltési lakost, aki a kábel-televízión keresztül nézi a
közmeghallgatást. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Tájékoztatást ad arról, hogy az ülés napirendje a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztésre került.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Tájékoztatás az önkormányzat 2014. évi működéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
2.) Lakossági hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit
I.
Tájékoztatás az önkormányzat 2014. évi működéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy ez az első közmeghallgatása, ezért csak az előző 2,5 hónapot tudja értékelni,
arról tud beszámolni, hogy milyen stafétabotot vettek át, és mit szeretnének elérni. Ismerteti,
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hogy volt néhány örökség, amit kész tényként kaptak, közülük ez egyik a buszmegálló
beruházása. Tájékoztatást ad arról, hogy a beruházás megvalósítása a település pénzébe kerül.
Ismerteti hogy ez egy utófinanszírozású pályázat volt, ami 27 millió Ft + Áfa összegbe kerül.
Kifejti, hogy ez azt jelenti, hogy a 27 millió Ft-ot pályázatban megnyerte az önkormányzat, a
9-10 millió Ft Áfa összegét valamint a járda megépítését, ami összességében kb. 12 millió Ft
a falunak kell kigazdálkodnia. Elmondja, hogy a 35-36 millió Ft-os beruházás teljes összegét
először ki kell fizetni, majd ezt követően fogják visszautalni azt a pénzt, amit a pályázaton
megnyertek, az Áfa-t az önkormányzatnak kell kifizetnie. Kiemeli, hogy jelenleg nincs az
önkormányzatnak ennyi pénze. Tájékoztatást ad arról, hogy a régi testületnek az volt a
döntése, hogy a régi óvoda épületét eladják, abból 17 millió Ft-ot kaptak volna, de a
fennmaradó összeg fedezetére ő személy szerint nem látott semmiféle pénzügyi koncepciót.
Írásban fordult a volt polgármester úrhoz, illetve a volt pénzügyi bizottság vezetőjéhez hogy
tájékoztatást adjanak számára arról, hogy mi volt a koncepciójuk a fennmaradó összeg
kifizetésére, mert a testületi üléseken sem volt erről döntés. Példaként említette, hogy a saját
életében is ha egy beruházás történik akkor végig kell gondolnia, hogy mennyibe fog kerülni,
mennyire van pénze, mennyit fog költeni, ha kölcsön kell kérni, akkor kitől fog, az egészet
végig kell gondolnia, hogy hogyan fogja csinálni. Előadta, hogy itt nem lát semmiféle tudatos
koncepciót, választ sem kapott megkereséseire. Kiemelte, hogy ez egy kész dolog, amit a
képviselő-testület és ő megkapott, mert már készen volt a buszmegálló, nekik már csak ki kell
fizetniük, el kell vele számolniuk. Elmondta, hogy számára ez az építmény maga a csőd,
katasztrófa. Véleménye szerint sváb faluba merénylet ilyen építményt építeni, amikor
vigyázunk az értékeinkre és büszkék vagyunk arra, hogy itt van egy sváb identitás, végre van
valamink amivel ki tudunk állni a nyilvánosság elé, ide tudjuk vonzani az embereket. Nem
érti, hogy akkor hogy építhettek ide egy olyan építményt, amit Dunaújvárosban sem építene
fel, pedig az egy ipari város, ahol van vas is. Előadta, hogy a buszváró mögötti épületet sem
tartja különbnek, a rózsaszín épület már agyonvágta ezt a teret. Kijelentette, hogy a
munkájában arra fog törekedni, hogy azok a régi épületek, jellegzetes építőanyagok a fa, a
tégla, ami a falura jellemző, az valamilyen módon megmaradjon pld. a tájházon lévő a paraszt
barokk motívum. Javasolta, hogy próbálják meg a régit és az újat ötvözni, nem baj, ha modern
dolgokat csinálnak, de legyen meg a sugallat, hogy egy sváb településen vagyunk. Elmondta,
hogy a buszváró kifizetése a jelen testület gondja, melyet meg kell oldani, van már rá
koncepció. Említette, hogy a másik örökség a könyvtár. Elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális
Alaptól jött egy levél, hogy követelésként visszakérik azt a 2 millió forintot, amit 2012.
februárban utaltak át az önkormányzatnak felújítás címén, de a felújítás nem történt meg.
Elmondta, hogy beszélt a megyei könyvtár vezetőjével, aki kedvetlenül beszélt
Császártöltésről, a méltatlan körülményekről. Arra kérte, hogy adjanak haladékot a
munkálatok befejezésére, mert hiába fizetik most vissza a pénzt, akkor még mindig nem lesz
felújított könyvtár a településen. Előadta, hogy a pályázat előírása szerint fel kell újítani a
könyvtárat, elő kell teremteni a 2 millió forintot. Kérte a megyei könyvtárigazgatót, hogy
bízzon meg az új testületben, ez nem csak ígéret, tényleg meg lesz csinálva a következő
évben. Álláspontja szerint még mindig jobban járnak ha megcsinálják, mintha visszafizetnék
a pénzt és semmi nem lenne.
Megemlítette, hogy ezek pénzügyi gondok, amiket meg kell oldani. Előadta, hogy emellett
történtek jó dolgok is. Példaként említi, hogy a Márton nap úgy került megrendezésre, ahogy
még eddig nem volt, össze lett kötve az óvoda javára egy adománygyűjtéssel, az Idősek Napja
is megrendezésre került, amelyre sokan elmentek, jól sikerült az adventi gyertyagyújtás, és
most folynak az előkészületek a Mindenki Karácsonyára.
Elmondta, hogy a sok ténykedés mellett megismerkedett a megyei polgármesterekkel, a járás
polgármestereivel, valamint azzal a három polgármesterrel, akivel a svábság erősítésére
szövetkezni tudnak (Hajós, Érsekhalma, Nemesnádudvar), továbbá az 5-ös számú
választókerület polgármestereivel, ahol Bányai Gábor az országgyűlési képviselő. Próbálja ezt
az ismeretséget erősíteni más irányba is, hogy minél többet tudjon a falu javára profitálni,
figyelni fogja a pályázatokat, ismerteti, hogy befogadták az egyik előtervüket a 23 milliárdos
terület fejlesztési támogatásban. Előadta, hogy ezeket a pályázatokat itt a hivatalban fogja
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megoldani, az ünnepségekre a vásárlást a helyi boltokból oldja meg, ezzel támogatva a
helyi vállalkozókat.
Ismerteti, hogy minden munkahelyen császártöltésiek fognak előnyben részesülni, de
természetesen senki nem lesz felállítva a munkahelyéről, ha vidékiként itt dolgozik. Példának
említette a nyugdíjas otthont, ahol vidéki dolgozik, és ha ő elmegy, akkor császártöltési fog a
helyére kerülni. Álláspontja szerint ez egy lassú folyamat, melyet nem lehet elkapkodni, még
egy év alatt sem lehet csodát várni, de amit emberileg lehet, azt megteszik, odafigyelnek a
személyes kérésekre és segítenek, de ezért vannak elvárások is, ne érezze senki azt, hogy ezt
az önkormányzat csak úgy adja. Elmesélte, hogy reggel találkozott egy fiatalemberrel, akinek
segítettek a háza tetejének megjavításában, de kérte, hogy rakjon rendet a háza környékén,
hogy lássák az együttműködést. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat nem egy jótékonysági
hivatal, hanem segíteni akar az emberi problémák megoldásában, nem halat akar adni, hanem
horgászni akarja megtanítani az embereket. Elmondta, hogy erre nagyon figyel és azokkal,
akikkel együtt tud ebben gondolkodni ott minden segítséget meg fog adni, mert nagyon
fontos, hogy hogyan élnek ebben a faluban az emberek, milyen az életminőségük, ez nem
lehet egyoldalú, ez kölcsönös kell, hogy legyen.
Ismertette, hogy találkozott sok emberrel, aki itt a faluban dolgozik, próbál egyeztetni velük,
hogy a lehető legjobb legyen. Nagyon fontosnak tartja a közbiztonságot. Tájékoztatást ad
arról, hogy volt egy közbiztonsági előadáson is, ahol a megyei, illetve a járási rendőrkapitány
tájékoztatása mellett felszólalt és elmondta, hogy a település vezetése ragaszkodik a körzeti
megbízotthoz, kérte, hogy az a hét mind az öt munkanapján itt teljesítsen szolgálatot, melyet
írásban is el fog küldeni, mert ebben az átmenő forgalmú faluban a lakosok nagyon ki vannak
szolgáltatva sok kívülről jövő embernek. Célja, hogy a településen a lehető legnagyobb
biztonság legyen.
Megköszönte Ruzsinkó Zsolt körzeti megbízottnak, hogy eljött és átadta neki a szót.
Ruzsinkó Zsolt:
Kiegészítésként elmondta, hogy valóban nehéz helyzetben van a község az átmenő forgalom
miatt, sok az átutazó bűnöző, besurranás, átverés, villanyóra leolvasási trükkökkel házakba
bemenő emberek. Ismerteti, hogy ezeket a bűncselekményeket nem helyiek követik el, hanem
átutazók, mire észlelik az eseményt, addigra a tettes már 20-30 km-re odébb van. Meglátása
szerint ezen sokat segítene egy térfigyelő kamerarendszer kiépítése, amiről már szó volt,
illetve a polgárőrség felállítása a tűzoltóság segítségével, bízva abban, hogy a kivezető utak
forgalmát tárolni tudják egy adattárolón, ami segítséget nyújt a felderítésben. Elmondta, hogy
a megelőzésre szeretne nagyobb hangsúlyt fordítani, a korábbiakhoz hasonlóan közzétenni a
krónikában a megtörtént eseteket, és kéri a lakosságot, hogy ezeket olvassák is el, mert
nagyon fontos a bűnmegelőzés szempontjából, konkrét esetekből sokat lehet tanulni. Előadta,
hogy problémát jelent, hogy sokat van Kecelen szolgálatban, parancsnokával egyeztetve ezen
megpróbál változtatni, sajnos a Rendőrőrs kevés létszáma, illetve a terület nagysága, a kötött
óraszám, éjszakai szolgálat miatt ez elég nehéz, de telefonon mindig elérhető, és minél előbb
próbál segítséget hívni.
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy tervei között szerepel egy jelzőrendszer kiépítése, aminek az
árajánlatát több helyről megkérték, kéri, hogy akinek igénye van erre a szolgáltatásra az
jelezze. Ismerteti, hogy ezt a rendszert összekötnék a polgárőrséggel, ami 24 órás felügyeletet
jelent, ami nem orvosi ügyelet, hanem akit inzultus ér azt jelezheti. Előadta, hogy ennek lesz
térítési díja, ami kidolgozásra kerül, ez a jövő évi tervek között szerepel a kamerarendszer
kiépítésével együtt. Reméli, hogy mindezek dolgok együttese biztonságossá teszi
településünket.
Dr. Varga István:
A Császártöltési Kábeltelevízió Egyesület képviseletében elmondja, hogy szervezett
formában ment az iskolában a drog prevenció, felajánlotta, hogy a Kábel TV az iskolai
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példához hasonlóan lehetőséget biztosít a rendőrség számára is a prevenció céljából,
hogy a lakosság is fel tudjon készülni az ismert módszerekre.
Ruzsinkó Zsolt:
Megköszönte a lehetőséget és jelezte, hogy élnek vele, összeállítanak egy programot és a
szórólapon is szereplő anyagot élőben is elmondják majd.
Takácsné Stalter Judit:
Az utóbbi pár hónap vonatkozásában előadja, hogy a képviselő-testület első döntései között
szerepelt az óvoda német nemzeti státuszának visszaállítása, továbbá pályázat kerül kiírásra a
törvényeknek megfelelő végzettségű óvónő felvételére. Reméli, hogy ez a dolog elrendeződik.
Szeretné a képviselő testülettel a munkájukat a legjobb tudásuk szerint végezni, egy nyugodt
faluban szeretnének élni, az utóbbi hetek visszajelzése alapján úgy ítéli meg, hogy az emberek
örülnek ennek és köszöni a sok támogatást. Az összefogásra hívja fel a figyelmet, a cél egy
nyugodt biztonságos élhető Császártöltés.
II.
Lakossági hozzászólások, észrevételek

Előadó: Takácsné Stalter Judit
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy 4 írásbeli kérés, észrevétel érkezett, melyből 3 megkeresés
név nélküli, egy pedig Ámann Józseftől érkezett. Ismerteti szó szerint az első megkeresésben
foglaltakat.
„Tisztelt Hivatal! Miért kell töltésen az öregotthonba Kecelről járnia a konyhásnak?
Töltésiek nem tudnak mosogatni? A nejem is tudná ezt csinálni. Látom busszal jár,
gondolom ki is fizetik neki, az asszonynak még csak egy biciklibelsőt se kellene fizetniük.
Nem rosszindulatból írtam, csak nagy a munkanélküliség.”
Megérti, többen dolgoznak vidékiek a nyugdíjas otthonba, és amíg a munkájukat jól végzik,
senkinek nem mondanak fel. Válaszul elmondja, hogy ha visszamennek saját településükre
dolgozni, helyükre csak császártöltésieket vesznek fel. Ismerteti, hogy ezt kérte a nyugdíjas
otthon vezetőjétől is, továbbá a vállalkozóktól is azt kérte, ha megüresedés van, akkor
császártöltésieket vegyenek fel. Meggyőződése szerint az nem fordulhat elő, hogy aki a
hatalommal nem ért egyet ez nem kap munkát. Tájékoztatást ad arról, hogy az első napokban
megmondta az önkormányzat dolgozóinak, senki nem lesz elbocsájtva, végezze a munkáját,
és ha azt jónak találja, akkor nem lesz probléma. Álláspontja szerint óvatosan kell ezzel a
kérdéssel bánni, nem az a cél, hogy embereket utcára tegyenek, együtt tudjanak gondolkozni,
dolgozni és Császártöltésnek legyen jobb. Hangsúlyozza, hogy az intézményvezető tudja,
hogy amennyiben felszabadul egy állás, akkor oda császártöltésit kell felvenni.
Ismerteti szó szerint a második megkeresésében foglaltakat az alábbiak szerint:
„ Tisztelt Képviselő-testület! A következő kérdésem lenne a testület felé. Vajon miért kell a
császártöltési munkahelyekre vidéki dolgozót alkalmazni? Helyben is lenne erre alkalmas
ember. Ráadásul a vidéki, ha busszal jár, a bérletköltségét is fizetik, ami bizony egy jelentős
összeg. Évente 100.000 Ft-ot meghaladó költségtérítésről van szó. Konkrétan az idősek
otthonára gondolok. Biztosan helyben is lenne jelentkező a konyhai kisegítői állásra.
Szeretném, ha megvitatnák ezt a kérdést. Tisztelettel egy császártöltési munkanélküli.”
Válaszul előadja, hogy a levél tartalma ugyanaz, mint az előző, ezért nem tud rá mást
válaszolni, mint az előbb.
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Tájékoztatást ad arról, hogy a következő megkeresés Ámann Józseftől érkezett, mely
megkeresésében több kérdés került felvetésre. Elmondja, hogy a kérdésekre pontonként kíván
válaszolni. Ismerteti a megkeresésben szereplő első kérdést:
„A felelősségre vonást egészen 90-ig visszanyúlóan szabotálják ebben az országban, mint
ahogy a valódi rendszerváltás is elmaradt ez idáig. A Frick házaspár az elmúlt 16 évben
súlyos vagyoni hátrányt okozott Császártöltésnek. A volt polgármester feleség hamis
bizonyítvánnyal évekig vett fel jogtalan munkabért. Kérdésem ezen pénzösszeg visszaszerzése
érdekében milyen intézkedést kívánnak megtenni. Frick József Járási Ügyészségen folyt és
folyik ellene büntető eljárás különböző tényállásokkal. De Önök előtt is ismeretes, hogy csak
2014. év folyamán számos korrupciós ügyben érintett Frick József. A kérdés át kívánják-e
világítani Frick József korrupciós ügyeit és a szükséges felelősségre vonást kezdeményezike.”
A feltett kérdésre válaszul előadja, hogy a kompetenciájukba tartozó intézkedést megteszik. A
kompetencia az, hogy az elmúlt 4 év átvilágításra kerüljön. Tájékoztatást ad arról, hogy 2014.
december 4-én elkezdődött egy könyvvizsgálat 2010-től 2014. október végéig időszakra az
önkormányzat vonatkozásában. Elmondja, hogy ebben a jegyző asszony és Gatter István
Költségvetési Irodavezető volt a könyvvizsgálók segítségére. Ismerteti, hogy a jelentés 2015.
január elejére fog elkészülni, amennyiben ott minden rendben van, álláspontja szerint nem
kell ezzel tovább foglalkozni, ha azonban a könyvvizsgálat intézkedést igénylő hibát tár fel,
akkor megbízzák az intézkedésre jogosultakat.
Ámann József:
Felvetette, hogy voltak gyanús földeladások, gyanús ingatlaneladások, bizonyítvány
hamisítási ügy, a falut milliós nagyságrendű kár érte, kéri, hogy világítsanak át mindent.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy amennyiben a könyvvizsgálat talál valamit, a gazdasági jogász elé tárják
további lépések megtétele érdekében. Ismerteti Ámann József megkeresésében szereplő
következő kérdést:
„Az is ténykérdés Frick Józsefet és Liska Antalt felelősség terheli a Császártöltés, Bajai utca
41-es, 61-es és a Keceli utca 28-as ingatlanok megsemmisítéséért.”
Tájékoztatásként válaszul elmondja, hogy ezek magánterületek nem önkormányzati
tulajdonok.
Ámann József:
Megerősíti, hogy magánterületek, ezeket az ingatlanokat megsemmisítették, még a
közműveket is. Elmondása szerint az ügyben több dossziéra való anyag van, megvannak a
konkrét elkövetők, megvan a felbujtó személye, mindez azért, mert más véleménye volt.
Előadja, hogy ezt a leszámolást a XXI. században nem lehet végezni, mindenki tudja, hogy
kik a tettesek.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy nem ismeri az ügy részleteit, így nem tud állást foglalni, elsődlegesen a falu
képén szeretnének javítani, az embereken segíteni. Ismerteti a követező kérdést:
„Ez utóbbi felveti egy ártatlanul üldözött házaspár rehabilitációját a falu nyilvánossága előtt.
Látnak-e erre lehetőséget?”
Tájékoztatásként válaszul elmondja, hogy nem tudja, hogy milyen rehabilitációról van szó.
Ámann József:
Elmondja hogy nem anyagi, hanem erkölcsi értelemben, 6 ingatlant művel, 16 évig azzal
vádolták, hogy az ingatlanjai elhanyagoltak. Véleménye szerint eddig nem a lényegről
beszéltek, hanem az ő lejáratásáról. Azt javasolja a polgármester részére, hogy minden
családot keressen fel, és konkrétan győződjön meg arról, hogy mi a probléma. Ne alakuljon ki
valakiről negatív kép alap nélkül.
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Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy ezt elkezdte már a 80 év felettiekkel, folytatni kívánja a 80 év
alattiakkal is. Ámann Józsefet a régi sérelmek elfelejtésére kéri, és biztosítja, ha a közösség
szellemében cselekszik, akkor minden lehetőséget a többi császártöltési családhoz hasonlóan
meg fog kapni, de meg is követeli tőle. Hangsúlyozza, hogy nem lehet kivételeket tenni, ez a
közösségi együttélés alapja. Megkéri, hogy a hozzászóló tekintsen előre, és 1 év múlva az 1
év alatt az esetlegesen felmerülő konfliktusról tudnak beszélni. Ismerteti a következő
felvetéseket:
„Látnak-e lehetőséget arra Zuglóhoz hasonlóan, hogy az ingatlanadót, kommunális adó,
egyszer és mindenkorra eltöröljék?
A falu csak akkor válik valódi értelemben önállóvá, ha saját bevételekkel gazdálkodik, ha
saját potenciálját maximálisan kihasználja. A 24. órában milyen gazdasági programot
kívánnak kidolgozni a családok megélhetése, a munkanélküliség felszámolása, a
vállalkozások beindítása érdekében?”
Válaszul tájékoztatást ad arról, hogy az önállóság feltétele a saját bevétel, legfontosabb
bevétel az adó, melytől nem lehet eltekinteni, mert ebből lehet fenntartani a falut. Elmondja,
hogy a gazdasági program kidolgozására október 27-én megbízást kapott a pénzügyi
bizottság, a vállalkozókkal a kapcsolatfelvétel megtörtént, vannak lehetőségek, céljuk, hogy a
helyi értékekre alapozva (svábság) a falu lakossága ne csökkenjen, hanem nőjön. Ismerteti,
hogy közmunka programban kertészet került megigénylésre, a helyi étkeztetés támogatására.
További területként említi a virágosítást, a járdák rendbetételét, melyek pénzügyi kerettől
függő dolgok. Előadja, hogy a pályázatokat figyelemmel kísérik, főleg az iskola és az öregek
otthona vonatkozásában. Tervezik a diákok bevonását, a tanyasiak látogatását, mindez sok
pénzbe kerül. Elmondja, hogy mindez összetett kérdés, felelősséggel jár, az eredményekről a
falu lakosságát tájékoztatni kívánják, mert mindez a falu pénzéből megy. Ismerteti a
következő felvetést:
„Családok tucatjait nyomorítják alaptalan végrehajtásokkal. Feltétlenül szükséges Frick
József és a jegyző által megkötött együttműködő megállapodás felbontása Orell Zsolt
kiskőrösi végrehajtóval.”
A kérdésre válaszolva tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzatnak nagyon sok
kintlévősége van, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nyilvántartások naprakész vezetésére,
hogy kitől mit kell visszakövetelni, a kintlévőséget nem lehet hagyni megnőni, kezelhető
állapotban kell tartani, hangsúlyozza, hogy a törvény, valamint egy háztartás fizetési
kötelezettsége mindenkire vonatkozik, nem lehet precedenst teremteni. Ismerteti, hogy a
könyvvizsgálat részét képezte a kintlévőségek vizsgálata is.
Ámann József:
Álláspontja szerint nem az a gond ha az alapösszeg kerül végrehajtásra, hanem az összeg
ötszörösét hajtják be, szemtelen módszerekkel. Elmondása szerint a végrehajtói apparátus
bűnözői kategóriába tartozik, a Nyomozó Ügyészség ezeket a kérdéseket már feltárta, Orell
Zsolt személyével van a gond. Véleménye szerint köthetnek megállapodást más
végrehajtókkal, akik tisztességesen dolgoznak.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a minősítés nem az önkormányzat feladata.
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Polgármesteri Hivatal csak a végső esetben fordul a
végrehajtóhoz, az együttműködési megállapodás létezik, azonban végrehajtás előtt a hivatal
több ízben fizetési felszólítást küld illetve lehetőség van részletfizetést kérni. Ismerteti, hogy
abban az esetben kerül a végrehajtóhoz az ügy, ha az ügyfél semmiféle fizetési hajlandóságot
nem mutat.
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Ámann József:
Jelzi, hogy egy kérdés kimaradt.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti Ámann József megkeresésében szereplő kimaradt kérdést:
„Az álságosan működő kábeltelevízió élen jár a félretájékoztatásban. A kábeltelevízió
privatizációja aggályosan ment végbe. A műsorszolgáltatás kritikán aluli. Mit kívánnak ez
ügyben lépni?”
Válaszul elmondja, hogy az elmúlt hónapokban több helyre kapott meghívást a Kábel TV.
Álláspontja szerint a média nagyhatalom, sok múlik rajtuk, fontosnak tartja a tájékoztatást.
Ismerteti, hogy a Kábel TV-ben lesznek tudósítások, a színvonal a pénz függvénye is, fontos,
hogy a Kábel TV tartalommal legyen megtöltve, és eszköze legyen a lakosság
tájékoztatásának. Tervezi, hogy a Hírmondóban is benne legyenek a tájékoztatások, akár a
könyvvizsgálói jelentés is, mert ez a falu ügye. Úgyszintén a pályázatok is a költségekkel
együtt, a működést átláthatóvá kell tenni.
Dr.Varga István:
A Kábel TV képviseletében előadja, hogy örülnek a felkérésnek, eddig és ezután is minden
rendezvényre elmennek. Ismerteti, hogy nem került senki visszautasításra, a színvonal az
anyagi fedezet függvénye, de a műsorok a községi eseményekről való tájékoztatást meg
tudják oldani, nem terjeszkednek túl a feladataikon, addig mennek el, amit a jogszabályok
megengednek.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti a következő hozzászóló levelében foglaltakat:
„Tisztelt Polgármester Asszony! Az Arany János utca lakói nevében írok. A Pincelakat
úszómedencéjének elhasznált vizét nem a csatornába, hanem egyenesen a nagyon meredek
kövesútra engedik ki, ami az út teljes szélességben ott terül el. Járdánk nincs, mert parkolót
csináltak belőle. Így a közlekedés gyalogosan és gépjárművel is nagyon veszélyes lesz, ha egy
kicsi is fagy. A víz olyan sebességgel hömpölyög, hogy nem az árokba, hanem a főútra folyik,
egészen a gyalogátkelőig. Ez már a Keceli utcában közlekedőkre is veszélye lehet. Kérem,
vizsgálják meg, mit lehetne tenni, hogy megelőzzük a baleseteket. Előre is köszönjük.”
Válaszul tájékoztatást ad arról, hogy a bejelentésben foglalt ügyben helyszíni szemle során
figyelmeztetésre került sor, melyet írásban is megtesznek majd, meggyőződése szerint ez egy
helytelen megoldás.
Ámann József:
Lakossági hozzászólóként elmondja, hogy 1990-ben Fuchs Lászlóval leraktak egy komplex
gazdasági programot a falu gazdasági helyzetének megmentésére, ezt követően Frick
Józsefnek is lerakott egy programot, hogy hogyan lehetne a falut gazdaságilag felvirágoztatni.
Ismerteti, hogy ezen programjának a lényege, hogy el kell hagyni a nyúzó adókat, vannak
saját bevételek, saját termelés. Elmondása szerint saját bevételekből kellene fedezni a saját
beruházásokat, a saját életünket. Ajánlja, hogy Fuchs Lászlóval tárgyaljanak, mivel e
területhez nagyon ért. Elmondása alapján segíteni akarnak, ezek a programok le lettek írva
korábban. Véleménye szerint 24 év alatt nem történt semmi, illetve annyi történt, hogy egyik
bevételből foltozzák a másikat. Az adóztatással nem ért egyet.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a vállalkozások számára vonzóvá szeretné tenni a települést az iparűzési adó
bevételek növelése érdekében. Ha már lenne ilyen irányú lehetőség, csak ekkor merülhetne fel
az ingatlanadó eltörlése.
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Ámann József:
Véleménye szerint nem kellett volna eladni a földeket, ezért nincs bevétel, valaki fizeti a
bérleti díjat, másvalaki nem, 16 év alatt 5 milliárd forint úszott el.
Takácsné Stalter Judit:
Türelmet kér, szerinte a gazdálkodás nem az ingatlanok eladását jelenti, hanem tényleges
gazdálkodást.
Megállapítja, hogy további kérdés és észrevétel írásban nem érkezett. Bemutat egy
képeslapot, melyet alapítványi elnökként a Magyar Köztársaság Elnökétől kapott az élete
eddigi munkájáért, sok sikert kívánva. Reméli, hogy 5 év múlva a polgármesteri tevékenysége
is hasonló elismerésben részesül majd, ezért dolgozik. Mindenkinek Kellemes Ünnepeket,
Boldog Új Évet kíván.
Takácsné Stalter Judit polgármester megköszöni a figyelmet és egyéb kérdés, hozzászólás,
észrevétel híján az ülést 14.00 órakor lezárta.

k.m.f.
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